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Comunicado de Imprensa 

 

Feira das Viagens fecha edição de 2017 em alta 

A quinta edição da Feira das Viagens ficou marcada por mais um êxito assinalável em 

termos de vendas, embora o número total de visitantes não tenha crescido 

comparativamente a 2016.  

Este ano cerca de 17.000 pessoas visitaram a Feira das Viagens  - 7000 em Lisboa, 7000 

no Porto e 3000 em Coimbra – tendo a maioria procurado destinos de praia como 

o Algarve, Baleares, Marrocos, Cuba, República Dominicana e Tailândia. 

De acordo com um inquérito realizado à saída das Feiras junto de 400 visitantes cerca 

de 40% dos inquiridos informou ter comprado viagens na própria Feira e 52% manifestou 

interesse em comprar nos dias seguintes. A concretização de uma percentagem muito 

significativa de vendas pós feira foi já confirmada pelo maior parte dos expositores, 

que consideraram o resultado global bastante positivo. 

O inquérito aos visitantes mostrou também que o público que se desloca à Feira das 

Viagens tem efetivamente o propósito de comprar (e não de fazer prospeção de 

mercado).  Esta tendência tem-se vindo a acentuar de ano para ano, sendo evidente 

que começa a existir uma fidelização dos visitantes ao evento e aos próprios 

expositores. 

As viagens abaixo dos 1000€/pessoa representam cerca de 56% do total vendido e as 

viagens entre 1000€ e 2500€/pessoa cerca de 40%. Há ainda uma franja de 4% de 

visitantes que compra viagens acima dos 2500€/pessoa.  

É também curioso registar que só 58 % dos visitantes da Feira de Lisboa residem mesmo 

em Lisboa. Os restantes 42% residem nos Concelhos de Cascais, Sintra, Oeiras, Almada, 

Setúbal, Santarém e Loures. No Porto e em Coimbra a maior parte dos visitantes reside 

na própria cidade. 
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À semelhança do que aconteceu em anos anteriores as redes sociais continuam a ser o 

principal canal de divulgação da Feira, seguidas da televisão, imprensa e “passa 

palavra”. 

No próximo mês a organização irá promover uma série de encontros personalizados 

com os expositores no sentido de recolher críticas e sugestões para a edição do próximo 

ano. 

Consulte as fotografias da edição de 2017 da Feira das Viagens na nossa página no 

facebook: www.facebook.com/FeirasDasViagens    

 

 
 

Para mais informações contactar o gabinete de Comunicação da Feira das Viagens: 

 

Ana Sottomayor Negrão – ana.negrao@jervispereira.pt 

Telefones: 213 916 605 / 936041998 

www.jervispereira.pt  

 

 

http://www.facebook.com/FeirasDasViagens
mailto:ana.negrao@jervispereira.pt
http://www.jervispereira.pt/

